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ค ำส่ังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ 
ท่ี  ๑๗๑/ ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดค่ำยพัฒนำศักยภำพนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์  
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

……………………………………………………………… 
  

 ด้วยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร  รัชดำ  ได้จัดท ำ
โครงกำรพัฒนำทักษะกระบวนจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ กิจกรรมท่ี ๑ ค่ำยพัฒนำศักยภำพนักเรียนท่ีมี
ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑  ในระหว่ำงวันท่ี ๗–๘ 
กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   ณ  อ ำเภอปรำณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับ
ประสบกำรณ์ตรงทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เพิ่มมำกขึ้น กล้ำคิด กล้ำท ำ กล้ำแสดงออก  และ  สำมำรถน ำไปใช้ใน
กำรแก้ปัญหำได้  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด จึง
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำท่ี   ๓๙ (วรรคแรก) แห่งพระรำชบัญญั ติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. ๒๕๔๖  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร  และมำตรำท่ี  ๒๗ (๑) แห่ง
พระรำชบัญญัติระเบียบรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  จึงแต่งต้ังให้บุคลำกรของ
โรงเรียนปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑.คณะกรรมการอ านวยการ 
   ๑.๑ นำยเลิศศิลป์  รัตนมุสิก   ประธำนกรรมกำร 

๑.๒ นำยเกตุ  โพธิ์น้อย    กรรมกำร 
๑.๓ นำยพีรพงษ์  ดำระกะมำศ   กรรมกำร 
๑.๔ นำงสำวนำตยำ  นะวะมะวฒัน ์  กรรมกำร 

   ๑.๕ นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง   กรรมกำรเลขำนุกำร  
หน้าที่ ให้ค ำปรึกษำ ข้อแนะน ำ  และอ ำนวยกำรในกำรจัดกิจกรรมค่ำยพัฒนำศักยภำพ

นักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนวิทยำศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรแต่ละฝ่ำยด ำเนินได้ด้วยควำมเรียบร้อยเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

 

  ๒.คณะกรรมการด าเนินงาน 
   ๒.๑ นำยสันทัศน์  น้อยเพ็ง   ประธำนกรรมกำร 

๒.๒ นำงมำลิน  จันทร์แสง   กรรมกำร 
๒.๓ นำงสำววันทนำ  กิติทรัพย์กำญจนำ  กรรมกำร 

   ๒.๔ นำงสำวอุบล  บุญชู     กรรมกำร 
   ๒.๕ นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์  กรรมกำร 



 
๒  

 

๒.๖ นำงสำวอรุณลักษณ์  มั่นสวำทะไพบูลย์ กรรมกำร 
๒.๗ นำงศันสนีย์  พันธ์เรือง   กรรมกำร 
๒.๘ นำยรุ่งโรจน์  สมนิล    กรรมกำร 
๒.๙ นำงสำวชุติภรณ์  ทัศนกิจ   กรรมกำร 
๒.๑๐ นำงสำวมินทร์ตรำ  วิชำสวัสด์ิ  กรรมกำร 
๒.๑๑ นำงสำวกิฒยำภรณ์  กองโฮม  กรรมกำร 
๒.๑๒ นำงจิดำภำ  สุริยันต์   กรรมกำร 
๒.๑๓ นำยคมสัณห์  จันสอน   กรรมกำร  

  ๒.๑๔  นำงสำวจำรุวรรณ  ทองขุนด ำ  กรรมกำร 
  ๒.๑๕  นำงสำวพัชรำ  ภู่สวัสด์ิ   กรรมกำร 

๒.๑๖  นำยเรวัตต์  นกสว่ำง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ วำงแผนกำรท ำงำน ประสำนงำนเตรียมกำรด ำเนินกิจกรรมตำมก ำหนด เพื่อให้กำร

ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
     

  ๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที ่
๓.๑ นำยรุ่งโรจน์  สมนิล    ประธำนกรรมกำร 

   ๓.๒ นำงสำวกิฒยำภรณ์  กองโฮม   กรรมกำร 
๓.๓ นำยเรวัตต์  นกสว่ำง    กรรมกำร 
๓.๔ นำงสำวอุบล  บุญชู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่   ๑. ติดต่อประสำนงำนกับอทุยำนประวัติศำสตร์พระนครคีรีเขำวัง  ศูนย์ศึกษำระบบ 
              นิเวศป่ำชำยเลนสิรินำถรำชินี  และ แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  

     ๒. ติดต่อประสำนงำนเรื่องกำรใช้บ้ำนพัก ห้องประชุม  อำหำร  และกำรอ ำนวย 
         ควำมสะดวกด้ำนต่ำง ๆ  

๓. จัดกลุ่มนักเรียนเข้ำพักตำมห้องพัก 
๔. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย  

 

  ๔. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 
   ๔.๑ นำงสำวจำรุวรรณ  ทองขุนด ำ   ประธำนกรรมกำร 
   ๔.๒ นำงสำวณัฐฑชำพร  โอทอง   กรรมกำร 

๔.๓ นำงสำวกิฒยำภรณ์  กองโฮม   กรรมกำร  
 ๔.๔ นำงสำวชุติภรณ์  ทัศนกิจ   กรรมกำร 

๔.๕ นำงจิดำภำ  สุริยันต์    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้าที่   ๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ส ำหรับกำรปฐมพยำบำล ดูแลนักเรียนท่ีเจ็บป่วย 
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๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 
   

๕. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัย   
  ๕.๑ นำยเรวัตต์  นกสว่ำง    ประธำนกรรมกำร 

 ๕.๒ นำงสำวอุบล  บุญช ู    กรรมกำร 
 ๕.๓ นำงสำวอรุณลักษณ์  มั่นสวำทะไพบูลย์ กรรมกำร 

๕.๔ นำงจิดำภำ  สุริยันต์    กรรมกำร 
  ๕.๕ นำงสำวมินทร์ตรำ  วิชำสวัสด์ิ   กรรมกำร 

 ๕.๖ นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์  กรรมกำร 
 ๕.๗ นำยรุ่งโรจน์  สมนิล     กรรมกำร 
 ๕.๘ นำงสำวกิฒยำภรณ์  กองโฮม   กรรมกำร  
 ๕.๙ นำยคมสัณห์  จันสอน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่   ๑. ควบคุมควำมปลอดภัยและควำมเรียบร้อยของนักเรียนตลอดกำรเดินทำง 

   ๒. ควบคุมดูแลนักเรียนในกำรปฏิบัติกิจกรรม 
   ๓. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและแบ่งกลุ่ม 
  ๖.๑ นำยรุ่งโรจน์  สมนิล    ประธำนกรรมกำร 
  ๖.๒ นำงสำวอุบล  บุญช ู    กรรมกำร  
  ๖.๓ นำงศันสนีย์  พันธ์เรือง   กรรมกำร 

   ๖.๔ นำงจิดำภำ  สุริยันต์              กรรมกำร 
   ๖.๕ นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์  กรรมกำร 
   ๖.๖ นำยคมสัณห์  จันสอน   กรรมกำร 
   ๖.๗ นำยเรวัตต์  นกสว่ำง    กรรมกำร 
   ๖.๘ นำงสำวจำรุวรรณ  ทองขุนด ำ   กรรมกำร 
   ๖.๙ นำงสำวมินทร์ตรำ  วิชำสวัสด์ิ   กรรมกำร 

๖.๑๐ นำงสำวกิฒยำภรณ์  กองโฮม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่   ๑. ประสำนงำนกับท่ีพักเรื่อง อำหำรเครื่องด่ืม และอำหำรว่ำงให้นักเรียน 
               รับประทำน 

    ๒. จัดแบ่งกลุ่มนักเรียน โดยใช้วิธีคละโดยแบ่งออกเป็น ๑๐ กลุ่ม 
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๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร  
  ๗.๑ นำงสำวมินทร์ตรำ  วิชำสวัสด์ิ   ประธำนกรรมกำร 
  ๗.๒ นำงสำวชุติภรณ์  ทัศนกิจ   กรรมกำร 
  ๗.๓ นำยรุ่งโรจน์  สมนิล               กรรมกำร 
  ๗.๔ นำงสำวอุบล  บุญชู    กรรมกำร 
  ๗.๕ นำงสำวจำรุวรรณ  ทองขุนด ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ จัดท ำหนังสืออนุญำตผู้ปกครอง จัดเตรียมเอกสำรประกอบโครงกำร เอกสำร
ลงทะเบียนนักเรียน เอกสำรลงทะเบียนวิทยำกร พิมพ์ใบเกียรติบัตร และรำยงำนผลกำรจัด
กิจกรรม 

   
              ๘. คณะกรรมการจัดกิจกรรม 

  ๘.๑ นำงสำวอุบล  บุญช ู    ประธำนกรรมกำร 
  ๘.๒ นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์  กรรมกำร 

๘.๓ นำงสำวอรุณลักษณ์  มั่นสวำทะไพบูลย์ กรรมกำร 
๘.๔ นำงศันสนีย์  พันธ์เรือง   กรรมกำร 
๘.๕ นำยคมสัณห์  จันสอน   กรรมกำร 
๘.๖ นำงสำวชุติภรณ์  ทัศนกิจ   กรรมกำร 
๘.๗ นำยเรวัตต์  นกสว่ำง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    หน้าที่   ๑. จัดเตรียมนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม  และจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนได้แก่  
                  กิจกรรมสันทนำกำร  กิจกรรมควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์   

             ๒. ปฏิบติัหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้มอบหมำย 
  
                     ๙. คณะกรรมการจัดหารถปรับอากาศรับ – ส่งนักเรียน 
   ๙.๑ นำยรุ่งโรจน์  สมนิล    ประธำนกรรมกำร 

๙.๒ นำงสำวกิฒยำภรณ์  กองโฮม   กรรมกำร 
๙.๓ นำงสำวอุบล  บุญช ู    กรรมกำรและเลขำนุกำร  

            หน้าที่   ๑. จัดหำรถโดยสำรปรับอำกำศจ ำนวน ๓ คัน เพื่อใช้ในกำรรับ – ส่ง นักเรียน 
            ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

๑๐. คณะกรรมฝ่ายการเงินและพัสดุ 
   ๑๐.๑ นำงสำวอัจฉรำ  ภักดีรัตนภำคย์  ประธำนกรรมกำร 

๑๐.๒ นำงสำวชุติภรณ์  ทัศนกิจ   กรรมกำร 
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๑๐.๓ นำยรุ่งโรจน์  สมนิล   กรรมกำร 
   ๑๐.๔ นำงสำวกิฒยำภรณ์  กองโฮม  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

หน้าที่ ๑. จัดซื้อ จัดเตรียม จัดหำ พัสดุอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในกำรด ำเนินกำร 
   ๒. จัดเตรียมกำรเบิกจ่ำยเงินท่ีจะในกำรจัดกิจกรรม 
 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรม     
   ๑๑.๑ นำยคมสัณห์  จันสอน   ประธำนกรรมกำร 

๑๑.๒ นำงสำวอรุณลักษณ์  มั่นสวำทะไพบูลย์ กรรมกำร 
๑๑.๓ นำยเรวัตต์  นกสว่ำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่ ๑. บันทึกภำพกิจกรรม จัดท ำแฟ้มภำพกิจกรรม 
๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายการประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

   ๑๒.๑ นำงสำววันทนำ  กิติทรัพย์กำญจนำ  ประธำนกรรมกำร 
   ๑๒.๒ นำงมำลิน  จันทร์แสง   กรรมกำร 
   ๑๒.๓ นำงสำวพัชรำ  ภู่สวัสด์ิ   กรรมกำร   

๑๒.๔ นำงสำวอุบล  บุญชู    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
หน้าที่ ๑. ออกแบบและเก็บรวบรวมข้อมูลกำรอบรมค่ำยวิทยำศำสตร์เสริมศักยภำพ และ 
              สรุปผลกำรประเมินเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

   ๒. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ  ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 

ท้ังนี้ ให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยวำงแผน เตรียมงำน และด ำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

 
                  ส่ัง    ณ   วันท่ี  ๑๙  มิถุนำยน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                    
           ( นำยเลิศศิลป์   รัตนมุสิก ) 
           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ 
 



 
๖  

 

ก าหนดการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี 7 – 8 กรกฎาคม 2561  

ณ  อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
วันเสารท่ี์ 7 กรกฎาคม 2561 

06.15 – 06.30 น.  ลงทะเบียนนักเรียนและ ครูท่ีควบคุมดูแล   
06.30 – 09.45 น.  ออกเดินทำงจำกโรงเรียนถึงเขำวัง จ.เพชรบุรี 
09.45 – 11.15 น.  เข้ำชมศูนย์ศึกษำประวัตศำสตร์ทำงดำรำศำสตร์เขำวัง   
11.15 – 11.45 น.  เดินทำงสู่ท่ีพัก อ.ปรำณบุรี 
11.45 – 12.45 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
12.45 – 13.00 น.  พิธีเปิด 
13.00 – 15.30 น.  ศึกษำแหล่งเรียนรู้ป่ำชำยเลนสิรินำถ   
15.30 – 17.30 น.  เดินทำงสู่ท่ีพัก พักผ่อนตำมอัธยำศัย 
17.30 – 20.00 น.  รับประทำนเย็น และกิจกรรมสันทนำกำร 
20.00 – 21.45 น.  กิจกรรมวิทยำศำสตร์ 
21.45 น.             เข้ำท่ีพัก  สวดมนต์  พักผ่อน  
 

วันอาทิตย์ท่ี 8 กรกฎาคม 2561 

06.00 – 07.00 น.  ต่ืนเช้า  ท าภารกิจส่วนตัว  จัดเก็บสัมภาระเก็บขึ้นรถ 
07.00 – 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า  
08.00 – 08.30 น.  สรุปกิจกรรม   
08.30 – 10.00 น.  เดินทำงไปศึกษำแหล่งเรียนรู้ อ.หัวหิน   
10.00 – 12.30 น.  ศึกษำแหล่งเรียนรู้ อ.หัวหิน 
12.30 – 16.00 น.  เดินทำงกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภำพ 

 
หมำยเหตุ :  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม   


